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Vážení obchodní partneri,
spoločnosť BMI, ktorej súčasťou sú na našom trhu tradičné
značky BRAMAC a ICOPAL, je lídrom v riešeniach pre šikmé aj
ploché strechy.
Lídrom na trhu sa však firma nestane len samotnou výrobou
prvotriednych produktov, dôležitá je aj ich správna pokládka.
Z tohto dôvodu organizujeme BMI AKADÉMIU, ktorú ponúkame
najmä pre realizátorov šikmých a plochých striech.
Želám vám školenie plné užitočných informácií!

PREHĽAD ŠKOLENÍ
P01

Základné školenie pre pokrývačov šikmých striech Bramac

P02

Nová generácia hydroizolácie plochých striech ICOPAL na bázeTPO

P03

Bitumenové riešenia Icopal pre šikmé aj ploché strechy

P04

Školenie na ploché strechy s PVC fóliami a asfaltovanými pásmi ICOPAL
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P01
Základné školenie pre pokrývačov šikmých striech
Bramac
Základné znalosti o produktoch BRAMAC a ich pokládke na streche
Školenie určené pre všetkých, ktorí
potrebujú základné informácie o strešných
krytinách a strešnom systéme BRAMAC.
Okrem základných informácií je súčasťou

školenia aj ukážka montáže krytín a
doplnkov strešného systému BRAMAC,
počnúc prípravnými prácami až po riešenie
dôležitých detailov šikmých striech.

OBSAH ŠKOLENIA
•
•
•
•
•

predstavenie strešného systému
technické údaje, materiálové vlastnosti, povrchy
pokládka krytiny
záruky
práca s cenníkom a technickou príručkou

VHODNÉ PRE

DĹŽKA TRVANIA

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Začínajúcich aj stredne
pokročilých pokrývačov

1 deň (od 9,00 h do 17,00 h)
s ubytovaním po školení

Viď. prehľad školení na
zadnej strane

ŠKOLITEĽ

ŠKOLENIE ZAHŔŇA

MIESTO ŠKOLENIA

Oblastní manažéri
Bramac-u podľa
príslušnosti k regiónom

• občerstvenie

BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r. o.,
Mojmírovská 9, 951 12
Ivanka pri Nitre

Ing. Branislav Audy

• obed
• materiály zo školenia
• potvrdenie o absolvovaní
školenia
• marketingové predmety
• večera s posedením
• ubytovanie

Stredná odborná
škola technická
Volgogradská 4776/1,
080 01 Prešov
(pre účastníkov z regiónov
Prešov, Košice)
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P02
Nová generácia hydroizolácie plochých
striech na báze TPO
Budúcnosť plochých striech zo syntetických fólií
Hlavnou náplňou tohto školenia na novú generáciu hydroizolácie na báze
TPO (termoplastický polyolefín) je predstavenie nového - odolnejšieho
materiálu na ploché strechy, ktorý je pripravený nahradiť tradičné PVC.
Praktický tréning dá možnosť účastníkom detailne spoznať nový materiál
a jeho vlastnosti.
Úspešné absolvovanie školenia umožní ponúknuť nadštandardné záruky,
ktoré budeme ako výrobca aktívne komunikovať na trhu.

OBSAH ŠKOLENIA
•
•
•
•
•

· predstavenie TPO fólie EVERGUARD
· technické a materiálové vlastnosti a výhody EVERGUARD
· doplnky a príslušenstvo EVERGUARD
· riešenie detailov
· praktická časť

VHODNÉ PRE

DĹŽKA TRVANIA

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Izolatérov a realizátorov
plochých striech

1 deň (od 9,00 h do 17,00 h)
s ubytovaním po školení

Viď. prehľad školení na
zadnej strane

ŠKOLITEĽ

ŠKOLENIE ZAHŔŇA

MIESTO ŠKOLENIA

Ing. Peter Malych, PhD teoretická časť

• občerstvenie

BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r. o.,
Mojmírovská 9, 951 12
Ivanka pri Nitre

Marián Mydling – praktická
časť

• obed
• materiály zo školenia
• potvrdenie o absolvovaní
školenia
• marketingové predmety
• večera s posedením
• ubytovanie
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P03
Bitumenové riešenia Icopal pre šikmé aj ploché strechy
Icopal 3D - spoľahlivé, ekonomické a časovo nenáročné riešenie pre novostavby
a rekonštrukcie domov, záhradných objektov a altánkov.
Icopal asfaltované pásy - ucelené riešenia so zárukou pre každý typ plochej
strechy.
Školenie určené pre tých, ktorí chcú
získať informácie a prehľad v oblasti
asfaltovaných krytín na šikmé aj ploché

strechy a získať praktické zručnosti na prácu
s týmito materiálmi. Súčasťou školenia sú aj
ukážky praktickej montáže.

OBSAH ŠKOLENIA
•
•
•
•

predstavenie asfaltovaných krytín Icopal 3D
predstavenie asfaltovaných krytín Icopal pre ploché strechy
technické údaje, materiálové vlastnosti
ukážky praktickej montáže

VHODNÉ PRE

DĹŽKA TRVANIA

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Izolatérov a realizátorov
plochých striech a
spodných stavieb

1 deň (od 9,00 h do 16,00 h)
s ubytovaním po školení

Viď. prehľad školení na
zadnej strane

ŠKOLITEĽ

ŠKOLENIE ZAHŔŇA

MIESTO ŠKOLENIA

Ing. Peter Malych, PhD teoretická časť

• občerstvenie

BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r. o.,
Mojmírovská 9, 951 12
Ivanka pri Nitre

Marián Mydling – praktická
časť

• obed
• materiály zo školenia
• potvrdenie o absolvovaní
školenia
• marketingové predmety
• večera s posedením
• ubytovanie

Stredná odborná
škola technická
Volgogradská 4776/1,
080 01 Prešov
(pre účastníkov z regiónov
Prešov, Košice)
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P04
Školenie na ploché strechy s PVC fóliami
a asfaltovanými pásmi ICOPAL
Informácie z teórie a praktické zručnosti potrebné k zvládnutiu správnej
realizácie plochých striech vybranými typmi povlakových krytín
Znalosť materiálov plochých striech a
ich vlastností, správne riešenie detailov
a vnímanie technických súvislostí sú
predpoklady pre profesionálnu montáž.
Ukážky rôznorodých skladieb plochých

striech na jednom mieste sú ideálnou
príležitosťou nadobudnúť dobrú orientáciu
v problematike. Školenie pre tých, ktorým
záleží na tom, aby ich práca na streche bola
vykonaná odborne v najvyššej kvalite.

OBSAH ŠKOLENIA
•
•
•

predstavenie materiálov a doplnkov na riešenie plochých striech
technické údaje, materiálové vlastnosti, vybrané skladby striech
praktická montáž na modeloch striech

VHODNÉ PRE

DĹŽKA TRVANIA

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Izolatérov a realizátorov
plochých striech a
spodných stavieb

1 deň (od 9,00 h do 16,00 h)

Viď. prehľad školení na
zadnej strane

ŠKOLITEĽ

ŠKOLENIE ZAHŔŇA

MIESTO ŠKOLENIA

Ing. Peter Malych, PhD teoretická časť

• občerstvenie

BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r. o.,
Mojmírovská 9, 951 12
Ivanka pri Nitre

Marián Mydling – praktická
časť

• obed
• materiály zo školenia
• potvrdenie o absolvovaní
školenia

P01

Základné školenie pre pokrývačov
šikmých striech Bramac

P02

Nová generácia hydroizolácie plochých
striech ICOPAL na bázeTPO
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P03

Bitumenové riešenia ICOPAL pre šikmé
aj ploché strechy
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P04

Školenie na ploché strechy s PVC fóliami a
asfaltovanými pásmi ICOPAL
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BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com
bramac.sk / icopal.sk

V prípade záujmu o školenie kontaktujte
oblastného manažéra pre váš región.

